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Setmana del 20 al 27 d’abril  
 

RUTINES 

Ajudaran al desenvolupament de la seva autonomia, al fer tot allò que són capaços com: vestir-
se i despullar-se cada dia, amb un poc d’ajuda, sols si cal, i sempre després d’haver-ho intentant 
abans per si sols, tal com fem a classe,  menjar sols, ajudar en algunes de les tasques de casa 
i ordenar joguines i altres estris, planificant, classificant i guardant… També mirar contes, 
activitats de relaxació i massatge amb música i algun estri, com pilotes, plomes... 

CADA DIA AL MATÍ  

Recordar quin dia de la setmana és, després de preguntar-los el dia que va ser ahir, (si no ho 
recorden els direm quin dia era ahir). Per ajudar-los a recordar quin dia és, poden cantar la cançó 
dels dies de la setmana, amb els ditets: 
 https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo 
Després buscar el dia en el calendari, i contar fins arribar a aquest número (si és un número alt, 
que conten fins a 10, i si volen seguir contant millor, però no és necessari), a continuació que 
miren el temps per la finestra, i el dibuixen en el calendari. 
Recordar en quina estació estem, i en quin mes, i a continuació recitar el poema del mes d’abril 
amb els gestos. 

TASQUES GENERALS 

Conte Sant Jordi. Als caragols de P3 els hi agraden molt els contes , 
així que aquesta setmana aprofitarem per a conèixer la llegenda de 
Sant Jordi amb un conte. He triat aquest perquè està representat 
mitjançant un teatre d’ombres, i un llenguatge senzill, a un ritme que 
penso que els enganxarà.  
https://www.youtube.com/watch?v=detf2kH7PY0 
Intenteu posar-los el conte en un moment en què estiguin tranquils, en un lloc sense distraccions, 
podeu posar una música relaxant abans d’escoltar el conte, segur que us ajuda a crear un 
ambient adequat. 
 

 

Experimentem. Sant Jordi comença per la lletra “J”, així que per 
tenir un record d'aquest dia, amb la plastilina casera que vam fer la 
setmana passada, farem un “xurret” i li donarem forma de "J", i 
després farem un altre xurret per formar la inicial del nostre nom. 
Una vegada que tinguem la J i la nostra inicial, les enfornarem a 60 
graus durant 20 minuts aprox. No les cuinem massa perquè poden 
trencar-se. Després les deixem gelar-se i a continuació les decorem, amb pintura, retoladors... 
La jota la podeu fer verda, com el drac... i si abans d'enfornar li feu un foraet a les lletres, després 
podreu passar-los un fil per a penjar-les. 
(Si no vau fer plastilina casolana, podeu donar-li forma a les inicials amb plastilina comuna). 
 

 
 

Traç. Sant Jordi i el drac son DOS dels personatges de la llegenda així que aprofitarem aquestos 
personatges per a treballar el número 2. En un arxiu adjunt teniu una fitxa que podreu primer, 
en el 2 gran posar llenties o gomets en la direccionalitat correcta, i després amb llapis i  retolador 
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resseguir la resta de la fitxa. Recordeu que agafar bé el llapis, 
així que corregiu si és necessari als nens i nenes, moderant la 
força amb la qual agafen el llapis, ja que alguns, més que 
agafar-lo s'aferren a ell i això no facilitarà el procés 
d'aprenentatge. 
 

 

Música i congelats! Seguint amb Sant Jordi, us deixem la cançó "Drac Ferotge" perquè 
aprenguin els nens al llarg de la setmana. A més podeu jugar a "Congelats", en classe els 
encantava, i amb ell practiquen l'atenció, distingint entre música la coordinació de moviments, el 
control de la postura i l'equilibri entre altres. https://youtu.be/Ri9sypwj4h4. 
Us deixo la lletra en un document adjunt perquè sigui més fàcil aprendre-la. 
 

 

Punt de llibre. El dia de Sant Jordi celebrem el dia internacional del 
llibre, i per promoure la lectura entre els més petits, podem fer un punt 
de llibre que poden usar cada vegada que miren un conte. En un arxiu 
adjunt teniu una proposta en paper, però us deixo algunes imatges 
perquè agafeu idees i els nens desperten la seva creativitat. 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Aquestes activitats són lliures, és a dir, sols per a aquelles famílies que les vulguin fer, així que 
serà opcional fer-les. 
 

“Titelles”. Us deixo un document adjunt en titelles que podeu personalitzar amb fotos dels 
membres de la família, amb elles els nens i nenes podran animar-se a representar la llegenda 
que conta el vídeo. 
 
 

Roses per Sant Jordi: Ja que és la setmana de Sant Jordi i no podem anar a comprar llibres ni 
roses, us proposem que feu una rosa amb en un dibuix o materials que tingueu per casa, us 
deixo un tutorial que pot donar-vos alguna idea, si ho feu, feu-me arribar les 
fotos del vostre balcó engalanat. https://www.youtube.com/watch?v=FVxbSLFd_3I 

ACTIVITAT D’AVALUACIÓ 

Haureu de lliurar un video de màxim un minut on els nens i nenes resegueixen el num. 2 amb 
llenties, botons, o algun altre element, al e-mail andrea.serrano@santjeroni.org  

CONNEXIÓ MEET 

És tan senzill com clicar sobre l’enllaç a l’hora indicada. Es pot utilitzar el telèfon mòbil, la tablet 
o l’ordinador (si té càmera i audio). 
Grup 11.00h. meet.google.com/ggj-jpkw-fug  
Grup 17.00h. meet.google.com/mwj-edep-zfa 

GRUPS CONNEXIÓ MEET: 
 Dimarts 21 a les 17h. Noa, Zoé, Lara, Paula, Anaís, Èric, Sara, Lucía, Cloe 
 Dimecres 22 a les 11h. Fàtima, Douaa, Daniela, Radoua, Arlet, Cesc, Sira, Neizan, Leire, Alba 

 

 

*NOTA: En l’etapa d’Educació Infantil es treballen tots els aprenentatges de manera 

globalitzada, interrelacionant en una mateixa activitat destreses cognitives, manipulatives, 

psicomotrius, emocionals, afectives o socials entre altres, i treballant tots els continguts de 

manera transversal, abarcant així coneixements que pertanyen a les 3 àrees: Coneixement 

d’un mateix i dels altres, Descoberta de l’entorn i Comunicació i llenguatges. 
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